
Κατερίνα 

Μανανεδάκη: «Οι 

κύκλοι του 

παρελθόντος που 

δεν κλείνουν, 

μπορούν να 

δυναμιτίσουν 

σχέσεις» 



 

H συγγραφέας Κατερίνα Μανανεδάκη μιλάει 

στο klik και τη Νικολέτα Μακρή, με αφορμή 

την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου, με 

τίτλο «Εγώ πότε θα γίνω ευτυχισμένη». 

 

Νικολέτα Μακρή 

SHARE IT 

Πώς θα αισθανόταν ένας σύζυγος αν διάβαζε ότι η 

ευτυχία του γάμου του απειλείται από μια πονηρή 

ερώτηση του πρώην της γυναίκας του; 

Θα έπρεπε να νιώσει προβληματισμένος! Για αυτά που 

έχει κάνει λάθος ή καλύτερα γι αυτά που ΔΕΝ έχει κάνει 

για τη σύζυγο του, ώστε αυτή να νιώθει ευάλωτη στα 

ξένα πυρά! Γιατί όπως το ταγκό, έτσι κι ο γάμος, θέλει 
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και τους δυο να δουλεύουν σκληρά, σε καθημερινή 

βάση. Στο βιβλίο όπως και στη ζωή, οι κύκλοι του 

παρελθόντος που δεν κλείνουν, μπορούν να 

δυναμιτίσουν συναισθήματα και κυρίως σχέσεις, που δεν 

έχουν γερά θεμέλια. Γι αυτό πρέπει να έχουμε το νου 

μας, ώστε αν μας προκύψουν «πονηρές ερωτήσεις», να 

μπορούμε να δώσουμε αποστομωτικές απαντήσεις! 

 Το τέλος του κάθε βιβλίου σας το γνωρίζετε από την 

αρχή; 

Όχι δυστυχώς! Θα γλίτωνα πολλή αγωνία! Είναι αστείο, 

γιατί ενώ κάθε φορά λέω «θα τελειώσει με αυτή την 

εξέλιξη», κάθε φορά οι ήρωες, παίρνουν την κατάσταση 

στα χέρια τους και οδηγούν την ιστορία εκεί που θέλουν 

αυτοί! Είναι μαγικός ο δρόμος της γραφής και κρύβει 

πάντα ένα σωρό εκπλήξεις που με περιμένουν στη 

γωνία! 

Έχετε παράξενες συνήθειες στο γράψιμο; Για 

παράδειγμα να γράφετε σε χώρους πλην του γραφείου 

σας; 

Έχω μόνο παράξενες συνήθειες ! Θα ονειρευόμουν να 

γράφω μόνο στο γραφείο μου αλλά είμαι μαμά δυο 

μικρών, ακόμη, παιδιών, που θεωρούν, το ότι είμαι σπίτι 

και δουλεύω σημαίνει  ταυτόχρονα πως θα πρέπει να 

κάνω κι άλλα πεντακόσια πράγματα μαζί ! Έτσι γράφω 

παντού, με φωνές, φασαρία και κόσμο να πηγαίνει και 

να έρχεται! Αυτό βέβαια έχει και τα καλά του γιατί η 

γραφή μου γίνεται πιο αληθινή και καθημερινή, ζω κι 



εγώ στον ίδιο κόσμο με τους αναγνώστες και τόσο το 

έχω συνηθίσει, που νομίζω πως με αν με αφήσουν μόνη 

σε ένα υπέροχο γραφείο με μια υπέροχη θέα, κατά 

προτίμηση  σε ένα μαγευτικό νησί, θα χαζεύω μόνο και 

δεν θα μπορώ να γράψω λέξη! 

 Εάν μπορούσατε να κάνετε ένα καστ με τους 

χαρακτήρες του νέου σας βιβλίου ποιους ηθοποιούς 

του Χόλιγουντ θα επιλέγατε; 

Μα τι ωραία ερώτηση!!! Θα έβαζα πρωταγωνίστρια την 

Κέιτ Γουίνσλετ, στο ρόλο του πρώην τον Τζουντ Λο και 

για σύζυγο  θα επέλεγα τον Τζόρτζ Κλούνει! Θα μου 

πεις θέλεις να απατήσεις τον Τζόρτζ με τον Τζούντ; 

Γιατί όχι; Θα ζήσεις που θα ζήσεις ένα τρελό μπέρδεμα, 

τουλάχιστον να περιστοιχίζεσαι από κούκλους στην 

καθημερινότητα σου! 

 «Πώς να σκοτώσεις τον άντρα σου και να μην σε 

πιάσει» , «Ίδια η μάνα σου έγινες», «Του Google η 

μάνα κάθεται» είναι μόνο λίγοι από τους 

ευφάνταστους τίτλους των πετυχημένων βιβλίων σας. 

Πόσο σημαντικοί είναι οι τίτλοι στα βιβλία σας και 

πώς τους εμπνέεστε; 

Για μένα ο τίτλος είναι το σημαντικότερο κομμάτι του 

βιβλίου. Αν δεν βρω τον τίτλο, δεν μπορώ να γράψω 

λέξη! Πρώτα έρχεται ο τίτλος, μετά γράφω το 

οπισθόφυλλο και μετά ξεκινώ την ιστορία! Θέλω και 

προσπαθώ πάντα ,να «πιάνω» το ρυθμό της εποχής και 

με τη δημοσιογραφική διαστροφή που έχω, θέλω μέσα 



σε λίγες λέξεις, να δείξω στον αναγνώστη, αμέσως, το τι 

πρόκειται να διαβάσει. Άρα ο τίτλος παίζει καθοριστικό 

ρόλο. Όσο για το πώς τους εμπνέομαι; Αφού έχω γεμίσει 

το μυαλό μου με σκέψεις και εικόνες, ερωτήσεις και 

«γιατί», έρχεται μια στιγμή αναλαμπής και …αυτό είναι! 

 Σας άρεσε πάντα να γράφετε; 

Όχι με την έννοια πως ήθελα ή σκεφτόμουν ποτέ ότι θα 

γίνω συγγραφέας. Ακόμη και τώρα, που έχω γράψει 

δεκαπέντε βιβλία, δεν το πιστεύω! Σίγουρα, όταν 

δουλεύεις πολλά χρόνια ως δημοσιογράφος, οι λέξεις 

είναι οι καλύτεροι φίλοι σου αλλά και πάλι αυτό δε 

σημαίνει πως είναι απαραίτητο να γράψεις και βιβλίο! 

Περισσότερο θα έλεγα, πως στη δική μου περίπτωση, οι 

ιστορίες απαίτησαν να βρουν τη θέση τους στις σελίδες, 

παρά ότι εγώ προσπάθησα να τις «φυλακίσω». Είναι από 

αυτά τα ωραία και παράξενα που μας φέρνει η ζωή… 

 Αντλείτε έμπνευση από προσωπικά σας βιώματα; 

Σίγουρα! Πίσω από κάθε ήρωα υπάρχουν κομμάτια της 

ζωής μου. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. «Κρύβω» πίσω 

από τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις πράγματα που 

οι άνθρωποι που με ξέρουν καλά τα αναγνωρίζουν 

πάντα. Κάνω αναφορές σε φίλους, γνωστούς, σε 

πράγματα που έχουν συμβεί στα αλήθεια και που έχω 

διαβάσει ή δει στη στην τηλεόραση και τα 

«παραμορφώνω» μέσα από τον καθρέφτη του χιούμορ, 

ώστε όταν τα διαβάζει κάποιος, του φαίνονται γνώριμα 

και φιλικά. Όλοι εμείς και αυτά που ζούμε είναι ο 



καμβάς πάνω στον οποίο «γεννιούνται» τα βιβλία μου. 

Γι αυτό νομίζω πως τα αγαπούν και οι αναγνώστες. 

 Διαβάζουν άντρες τα βιβλία σας; 

Ναι! Και μάλιστα πολλοί. Κάποιοι επειδή τους 

αναγκάζουν οι γυναίκες τους , ξέρετε με προτροπές του 

τύπου «δες, κι εσύ σαν αυτόν κάνεις!» κάποιοι γιατί τους 

αρέσει να μαθαίνουν πως σκέφτονται οι γυναίκες. Λέω 

συχνά ,πως στην πραγματικότητα γράφω για άντρες! 

Γιατί μπορούν διαβάζοντας ένα βιβλίο μου να 

«τρυπώσουν» στον περίπλοκο κόσμο μιας γυναίκας. 

 Υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο δεν θα αγγίζατε ποτέ 

ως συγγραφέας; Ποιο είναι αυτό; 

Δεν αντέχω καθόλου τα «στενάχωρα» θέματα. Πνίγομαι, 

λυπάμαι, υποφέρω. Επιλέγω συνειδητά, να ζω σε ένα 

φωτεινό σύμπαν, όσο είναι δυνατόν αυτό στις εποχές που 

ζούμε και προσπαθώ να γράφω για να ταξιδεύω τους 

αναγνώστες σε ένα κόσμο με αισιοδοξία και χαρά. 

Σκέφτομαι και λέω πως γράφω «χαμογελαστά βιβλία». 

 Θα γράφατε κάτι δραματικό; 

Έγραψα το «Για έναν άντρα» πριν χρόνια, το μόνο, μη 

χιουμοριστικό μου βιβλίο, ένα ερωτικό ρομαντικό βιβλίο 

και μου λέγαν μετά όσοι το διάβασαν, πως περίμεναν 

από στιγμή σε στιγμή να συμβεί κάτι αστείο! Και όχι. Σε 

καμιά περίπτωση δεν θα μπορούσα να γράψω κάτι 

δραματικό. Δεν θα επέλεγα να γράψω κάτι δραματικό. 



Δεν αντέχω τα δράματα κι ακόμη κι όταν τα ζω, 

προσπαθώ πάντα να βρω κάτι θετικό και κάποιον λόγο 

για τον οποίο συμβαίνουν. Το χιούμορ, είναι η ασπίδα 

μου στις κακοτοπιές της ζωής. 

 Ποιες συμβουλές έχετε να δώσετε σε κάποιον που 

ξεκινάει  να γίνει συγγραφέας; 

Να γράφει με αλήθεια. Να σέβεται τους αναγνώστες και 

να τους κάνει παρέα του. Να είναι ο εαυτός του και να 

μην προσπαθεί ποτέ να μιμηθεί κάποιον άλλον. Και 

μπορεί να λένε πως «η αντιγραφή είναι η ειλικρινέστερη 

μορφή κολακείας» αλλά το ψεύτικο πάντα βγαίνει στον 

αφρό. Για να δημιουργήσεις και να έχεις διάρκεια, 

πρέπει να «βουτήξεις» βαθιά μέσα σου και να αναδυθείς, 

φέρνοντας μόνο τα καλύτερα αισθήματα στην επιφάνεια. 

 Το πετυχημένο βιβλίο σας «Τι τραβάμε και εμείς οι 

μάνες», θα μεταφερθεί από το χειμώνα στο θέατρο. 

Μιλήστε μας για αυτό. 

Είμαι τόσο χαρούμενη που η Βάσια Παναγοπούλου 

επέλεξε το βιβλίο μου για να το κάνει θεατρική 

παράσταση στο θέατρο «Χυτήριο». Νομίζω πως οι 

θεατές θα γελάσουν με την ψυχή τους με όλα αυτά που 

θα δουν και θα ακούσουν σε μια εξαιρετική θεατρική 

διασκευή του Πάνου Αμαραντίδη. Ανυπομονώ πολύ να 

δω τους ήρωες του βιβλίου να ζωντανεύουν στη σκηνή! 

Ας είμαστε γεροί και δυνατοί και ας συνεχίσουμε να 

πιστεύουμε πως τα καλύτερα είναι μπροστά μας! 



 

 

Ιnfo: 



H Κατερίνα Μανανεδάκη είναι δημοσιογράφος. Έχει 

δουλέψει στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του 

ΑΝΤ1, στο Mega Channel, στο Star Channel και στον 

περιοδικό Τύπο, σε εκδόσεις υψηλής αναγνωσιμότητας 

και κυκλοφορίας. Έχει γράψει δεκαπέντε βιβλία. Το «Τι 

τραβάμε κι εμείς οι μάνες!», που κυκλοφορεί από τις 

Εκδόσεις Ψυχογιός, έχει πουλήσει περισσότερα από 

150.000 αντίτυπα και το έχουν λατρέψει οι Ελληνίδες 

μαμάδες. Τα βιβλία της έχουν γίνει θεατρικές 

παραστάσεις, ετοιμάζονται να μεταφερθούν στον 

κινηματογράφο και στην τηλεόραση, έχουν μεταφραστεί 

στο εξωτερικό και όλα τους είναι μπεστ σέλερ. Το 

τελευταίο της βιβλίο έχει τίτλο «Εγώ πότε θα γίνω 

ευτυχισμένη» και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 

Ψυχογιός. 

 


